Vyhodnocení dotazníkového šetření občanů města pro vytvoření
strategického dokumentu:
„Plán rozvoje rodinné politiky pro město Loštice“
V měsíci červnu 2017 byla vyhlášena anketa, která měla zjistit současný stav prorodinných
opatření ve městě. Občané města odpovídali na 7 otázek a cílem dotazníkového šetření je
následné vytvoření dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro rozhodování
zastupitelstva města v oblasti vytvoření závazného strategického „Plánu rozvoje rodinné
politiky pro město Loštice na období 2018 – 2024“.
Anketa (dotazníkové šetření) se uskutečnila v období od 12. 6.2017 do 31. 7. 2017. V anketě
mohli občané hlasovat jak elektronicky, tak i písemnou formou, občané byli informováni o
probíhajícím dotazníkovém šetření prostřednictvím letního vydání Hlasu Loštic 2017, na
webových stránkách města a prostřednictvím systému Email21. Přesto, že informovanost o
probíhajícím dotazníkovém šetření byla, dle našeho názoru dostatečná, (osloveno celkem
1 114 domácností), celkově bylo doručeno pouze 65 ks anketních lístků (z toho bylo 50 ks
doručeno v analogové podobě, 10 ks bylo vyplněno a zasláno elektronickou formou a 5 ks
anketních lístků bylo doručeno v analogové podobě, ovšem bez jakékoli odpovědi).

SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ ANKETY
Z pohledu položených otázek se lidé vyjadřovali takto:

Z grafu je patrno, že spoluobčané věnovali nejvíce pozornosti tomu, co jim pomůže zpříjemnit
a zjednodušit život, dále se zaměřili na vzhled města a následně co jim ve městě chybí.
V odpovědích na různé otázky se opakovaly stejné podněty typu více nákupních možností,
obchod …
Z orientace odpovědí (dostupnost služeb, lékaře, bankovních služeb…) a počtu odpovědí na
otázky věnované školství a životu rodin je zřejmé, že anketu vyplňovali převážně starší
spoluobčané.
Zaměření odpovědí na oblasti života města vypadá následovně:

Graf poměrně významně vypovídá o potenciálu (rezervách), který má naše město v oblasti
služeb, dále je potřeba věnovat pozornost dopravě, dopravní dostupnosti, infrastruktuře a
vzhledu města což také souvisí s životním prostředím.
K jednotlivým otázkám se nejčastěji objevovaly odpovědi, viz citace pod jednotlivými
otázkami.
Otázka č. 1
Napište tři konkrétní věci, které by životu Vaší rodiny a seniorů v Lošticích nějak
pomohly, zpříjemnily nebo ho zjednodušily.
Odpovědi na otázku č. 1 celkem: 43

Bez odpovědi: 22

Konkrétní odpovědi:






























Více různých obchodů
Upravené chodníky
Zřízení úklidové firmy pro město
Větší sortiment zboží v dostupných obchodech
Fungující hotel a další restaurace na náměstí
Více dostupných úřadů a větší nabídka služeb
Prodejna s oblečením, drogistickým zbožím, zeleninou
Letní projížďky kočárem s koňmi (Žádlovický park, Pešť, Střelnice)
Oprava chátrajících objektů (centrum města, Olomoucká ulice)
Zřízení nebo obnovení činnosti drobné provozovny
Horká linka na MěÚ pro přestárlé seniory
Ze strany MěÚ poskytování právní a administrativní pomoci pro seniory
Omezení provozu na ulici Sokolská
Opravené chodníky ve městě
Lepší péče o veřejnou zeleň (zřízení pracovního místa zahradník MěÚ)
Bankovní služby, vkladový automat
Sportovní areál pro děti
Vytvoření přechodu pro chodce u tvarůžkové prodejny
Omezení rychlosti vozidel na MK, vybudování zpomalovacích retardérů
Vybudování supermarketu (př. LIDL)
Údržba cest a zeleně na hřbitově
Vybudování čerpací stanice pohonných hmot
Obchod v Žádlovicích
Více laviček, odpadkových košů
Zákaz parkování NA a zákaz průjezdu NA nad 12t městem
Vybudování domova pro seniory a domova důchodců
Vybudování dalších cyklostezek
Stánkový prodej ovoce a zeleniny
Vybudování městské tržnice

 Uveřejnit v Hlasu Loštic seznam řemeslníků a služeb v Lošticích, s uvedením
předmětu podnikání, adresy a tel. kontaktů
 Parkoviště na kraji města zdarma
 Placené parkoviště v centru města
 Zlepšení ochrany občanů a jejich majetku – policejní hlídky
 Moderní poliklinika – dostupnost lékařských specialistů (chirurgie, oční apod.)
 Obvodní lékař na přístupnějším místě
 Autobusová čekárna
Otázka č. 2
Napište jednu věc, kterou podle Vás nejvíce postrádají všechny rodiny a senioři
v Lošticích.
Odpovědi na otázku č. 2 celkem: 36
Bez odpovědi: 29
Konkrétní odpovědi:














Obchody - potraviny, papírnictví, drogerie, galanterie, oblečení, ovoce zelenina
Služby – zejména bankovní
Nabídka stravování
Firma, která by zajišťovala úklid v domácnostech
Pečovatelské a terénní služby pro seniory
Restaurace v centru města
Městské byty
Dostupné sociální bydlení
Dostupnost služeb lékárny po celý rok
Bezpečný provoz na MK a chodnících
Vydání OZV o zákazu rušení klidu o svátcích a víkendech
Parkování u zdravotního střediska na Havelkově ulici
Bezbariérový vstup na MěÚ a poštu

Otázka č. 3
Navrhněte pro Vaši rodinu alespoň jedno zlepšení týkající se školní nebo předškolní
péče.
Odpovědi na otázku č. 3 celkem: 17
Bez odpovědi: 48
Konkrétní odpovědi:










Využití areálu TJ Slavoj pro potřeby ZŠ – běžecká trať, doskočiště
Delší pracovní doba pracovníků MŠ a družiny ZŠ v odpoledních hodinách
Vyšší kapacita dětí v MŠ (snížení počtu dětí v jednotlivých třídách)
Zajištění fungování MŠ v době letních prázdnin (brigádnice)
Kratší doba uzavření MŠ v době letních prázdnin (max. 14 dní)
Rekonstrukce dětského hřiště u MŠ, více herních prvků
Větší využívání nabídky projektů, zejména v MŠ
Začleňování dvouletých dětí do MŠ
Větší nabídka mimoškolních aktivit v ZŠ

 Obměna pedagogického sboru v ZŠ
Otázka č. 4
Navrhněte pro Vaši rodinu a seniory alespoň jedno zlepšení týkající se trávení volného
času.
Odpovědi na otázku č. 4 celkem: 26
Bez odpovědi: 39
Konkrétní odpovědi:



















Více druhů zájmové činnosti (zejména v ZŠ)
Více kulturních akcí v MěKS (jiná struktura nabízených pořadů)
Lavičky u Třebůvky vyměnit za lavičky bez opěradel
Využití areálu „Střelnice“ pro občany (minigolf, workoutové hřiště apod.)
Fungující klub důchodců při MěKS
Více cyklostezek (Moravičany), in-line stezky
Rekonstrukce sportovního areálu na Sokolské ulici
Pořádání přednášek pro seniory v MěKS
Univerzita třetího věku
Finanční podpora seniorů – poznávací zájezdy v Olomouckém kraji
Pořádání kulturního léta na náměstí
Vybudování odpočinkové zóny – parčík na nábřeží u penzionu
Vytvoření přírodní rekreační zóny – Žádlovice
Lezecká stěna nebo lezecké centrum
Mini – golf
Poznávací stezka pro děti v Žádlovickém parku
Posilovna
Kino – v MěKS

Otázka č. 5
Navrhněte pro Vaši rodinu alespoň jedno zlepšení týkající se vzhledu a celkového
prostředí města.
Odpovědi na otázku č. 5 celkem: 38
Bez odpovědi: 27
Konkrétní odpovědi:











Zrušení neestetických trávníků na Nové ulici
Čistota a pořádek v ulicích – zřízení technických služeb města
Více laviček kolem řeky Třebůvky (bez opěradel)
Vybudování parkovací ploch na okraji Loštic, za Husovým sborem
Najít právní nástroj k tomu, aby majitelé zchátralých objektů ve městě byli nuceni se o
své objekty starat (náměstí, Olomoucká ulice)
Úprava chodníků a cest (ulička na Sídliště na Sokolskou ulici z Malého náměstí)
Kontrola objektů ze strany ŽP – zlepšení ovzduší v Lošticích
Kontrola projíždějících kamionů zákazem vjezdu nad 12 t
Úprava zeleně na Malém náměstí
Zlepšení stavu všech komunikací a chodníků

 Zlepšit údržbu zeleně a majetku města v celých Lošticích (vysoká tráva, smetí, stav
mobiliáře)
 Oprava místní komunikace směrem od ZŠ ke „cvičišti“
 Více působit na občany města (třídění odpadů, udržování pořádku a čistoty na
veřejných prostranstvích, psí exkrementy apod.)
 Plán rozmístění kontejnerů na tříděný odpad (zveřejnit např. na webových stránkách),
více přístupných kontejnerů a na více místech
 Vybudování sběrného dvora
 Květinová výsadba na náměstí
 Veřejné WC
 Oprava Olomoucké ulice
 Ukončit zavážení Žádlovic odpadem
 Likvidace starých, přerostlých a nebezpečných stromů – nahradit novou výsadbou
 Oprava chodníků na Sídlišti
 Revitalizace levého břehu Třebůvky – klidová zóna
 Odstranění nevhodných čmáranic na fasádách domů v okolí náměstí
Otázka č. 6
Napadá Vás, co byste samo mohli udělat pro lepší život rodin a seniorů v Lošticích?
Odpovědi na otázku č. 6 celkem: 19
Bez odpovědi: 46
Konkrétní odpovědi:










Každý by si měl udržovat pořádek kolem své nemovitosti
Zapojit se aktivně do organizování kulturních akcí
Problém dnešní doby, málo kdo je ochoten udělat něco pro druhé, natož pro město
Úklid dětských hřišť, natření houpaček
Zřídit tzv. „okrašlovací spolek města“
Pořádání společných úklidových brigád společně s městem
Úklid sněhu i na „městském“ chodníku
Výpomoc při výstavbě domova pro seniory
Pravidelné zapojování se do akce „Ukliďme Česko“

Otázka č. 7
Máte nějaký jiný nápad, jak udělat z Loštic město přátelské k rodinám?
Odpovědi na otázku č. 7 celkem: 17
Bez odpovědi: 48
Konkrétní odpovědi:
 Podpora bytové výstavby v Lošticích (nejen RD, ale i bytových domů, sociálního
bydlení)
 Nezvat pořád dechové hudby a pozvat někoho pro mladé a s jinou tématikou než
dechovky
 Fungující Klub důchodců
 Více sportovního a kulturního vyžití pro mladé (pro seniory se dělá více něž pro děti)
 Zřízení úklidové firmy pro seniory













Větší nabídka sociálních služeb pro seniory (populace stárne i v Lošticích)
Příjemná cukrárna (větší prostory)
Nejprve musí stát podporovat rodiny
Letní kino v areálu TJ Slavoj
Veřejné WC
Neslibovat nesplnitelné
Dodržovat pravidla slušného chování
Vytvoření průmyslové zóny v Lošticích – více pracovních míst v blízkosti domova
Vytvoření dostatku míst pro děti MŠ
Pořádání více společných akcí pro rodiče s dětmi
Otvírat místní koupaliště podle počasí a ne, začátkem prázdnin

Výše uvedené odpovědi se v některých případech obsahově opakovaly.
V případě jednotek odpovědí se vyskytovaly negativní komentáře k vedení města, které
nijak nepřispívají k rozvoji města. Nicméně je dobré je vnímat jako zpětnou vazbu
k práci vedení města a zastupitelů.
Jak vyplývá z předchozího, mělo by se město v „Plánu rozvoje rodinné politiky“ zaměřit
na řešení těchto oblastí:
A. Obchod a služby (supermarket, vkladový bankomat, restaurace, vybudování
tržnice, veřejného WC)
B. Dopravní řešení (bezbariérovost, parkoviště, chodníky, přechody, omezení
rychlosti apod.)
C. Budování dalších cyklostezek, dětských a odpočinkových zón
D. Parcely pro rodinnou a bytovou výstavbu, včetně sociálního bydlení
E. Bydlení a péče o seniory (domov pro seniory, terénní služby)
F. Školství (prodloužení otevírací doby v odpoledních hodinách MŠ, družina,
univerzita třetího věku)
G. Životní prostředí (údržba města, rozvoj parků, třídění odpadů, úklid psích
exkrementů)
H. Kultura a sport (změna skladby nabídky kulturních pořadů, pořádání kulturního
léta na náměstí, kino, pořádání přednášek pro seniory, lezecká stěna, mini - golf)
I. Ostatní - zajištění klidu o svátcích a víkendech, mezilidské vztahy.
Ve stejném období občané odpovídali také na otázky v anketě „Strategický rozvojový
plán města“. Pro příště bude vhodné nespojovat podobné typy anket, neboť toto se
zřejmě odrazilo v počtu přijatých odpovědí.
Odpovědi korespondují s výše zmíněnou anketou ke strategii rozvoje města.
Zpracovala:
Ing. Jolana Slavíková
koordinátor projektu
Loštice dne 1. 9. 2017

